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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 
 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. 281s/C1/2069 
Data: 10.11.2015 

 
 
       Prin contestaţia nr. 3017/20.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20253/20.10.2015, depusă 
de SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL, cu sediul în Bucureşti, strada 
Pechea, nr. 32-36, etaj 6, sector 1, având CUI 25751658, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/1579/2014, împotriva clarificării postată 
în SEAP în data de 13.10.2015, ora 17:39, aferentă anunţului de 
participare şi împotriva anunţului de tip erată nr. 81145/15.10.2015, 
transmis în SEAP în data de 14.10.2015, ora 16:18, elaborate de către 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN”, 
cu sediul în Municipiul Bucureşti, strada Căldăruşani, nr. 9, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie 
deschisă”, în vederea încheierii acordului cadru, cu un singur operator 
economic, pe o perioadă de 48 luni,  având drept obiect: „Servicii de 
curăţenie interioară şi dezinfecţie spaţii interioare, servicii de curăţenie 
interioară, servicii de curăţenie exterioară şi servicii deszăpezire în unităţi 
sanitare spitaliceşti”, cod CPV 90900000-6, 77314000-4, 90620000-9, 
90910000-9, s-a solicitat în principal, constatarea nulităţii clarificării 
postate în SEAP în data de 13.10.2015, ora 17:39, constatarea datei limită 
de depunere a ofertelor ca fiind 14.10.2015, ora 12.00, constatrea nulităţii 
informaţiilor cuprinse în secţiunea VI.3.4, anularea adresei 
12085/14.10.2015, şi, în subsidiar, dacă nu mai pot fi adoptate măsuri de 
remediere, anularea procedurii. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE:  
 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din Codul de 
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în motivarea 
prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei formulate de SC 
ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL, în contradictoriu cu INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN”, până la 
rămânerea definitivă a hotărârii care va fi pronunţată de către Curtea de 
Apel Bucureşti, în dosarul nr. 6523/2/2015. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de procedură 
civilă. 

 
 


